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KA Pitzemburg (Mechelen) verkleint zijn ecologische voetafdruk met diverse
maatregelen.

KA PITZEMBURG WORDT EEN GROENE SCHOOL
Het Koninklijk Atheneum Pitzemburg neemt maatregelen om zijn ecologische
voetafdruk te verminderen. “Boosdoeners als papier-, energie- en
waterverbruik, afval en mobiliteit nemen we onder de loep. Per boosdoener
plannen we concrete acties”, zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van KA
Pitzemburg. “Kort gezegd zetten we in op minder papier, minder
waterverspilling, minder afval, beter sorteren, meer drinken van kraantjeswater
en het promoten van de fiets. De school bezit fietsen waarmee de leerlingen
korte verplaatsingen kunnen doen en volgende lente zullen onze bloembakken
met zelf gevormde compost gevuld worden.”
Dagelijks berichten de media over milieuvervuiling en de gevolgen daarvan voor
onze aarde. KA Pitzemburg wil niet passief toekijken. “Onze leerlingen moeten
beseffen: zorgen voor het milieu begint bij jezelf. Niks ingewikkelds, gewoon doen!”
zegt Van der Auwera.
En dus wordt het schoolreglement enkel nog ter beschikking gesteld via de website
en Smartschool, zal lesmateriaal eveneens meer digitaal aangeboden worden en zal
in de toiletten het papier om de handen mee af te drogen vervangen worden door
handdrogers.
In de refter en leraarskamer zijn er waterfonteinen geplaatst waar leerlingen en
personeel gratis gefilterd kraantjeswater kunnen drinken. In de drankautomaten zijn
de koolzuurhoudende frisdranken geschrapt.
De toiletten zijn voorzien van een spaarknop zodat er bij het doortrekken minder
water wordt verbruikt. De kranen worden voorzien van een sensor, waardoor er
minder water wordt verbruikt tijdens het handenwassen.
Drinkbussen, brooddozen, koekdoosjes, …om de afvalberg te verminderen volgt het
atheneum het beleid van de basisscholen.
“Op de speelplaats staan al langer afvalbakken met duidelijke pictogrammen om het
afval te sorteren. De PMD-zakken, waarin door de leerlingen ook restafval wordt
gegooid, zal nadien nog eens manueel worden gesorteerd. Ook beschikken we over
compostvaten waarin al het groen-, tuin- en fruitafval wordt gecomposteerd.
Volgende lente vullen we hiermee onze bloembakken.”
De school promoot bij haar leerkrachten het gebruik van de fiets voor woonwerkverkeer. “En de school bezit zelf fietsen die regelmatig gebruikt worden door de
leerlingen voor korte verplaatsingen.”
KA Pitzemburg is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van
Achter. Voor meer info: www.sgr5.be

